
Posudek na rigorózní práci Mgr. Jiřího Slavíčka 
"Motivace a prožitek j10w u žáků hudebního oboru základní umělecké školy". 

Rigorózní práce Mgr. Jiřího Slavíčka navazuje svým tematem na práci diplomovou, kterou 
autor v září loňského roku úspěšně obhájil. 
Dvě oblasti, kterými se autor zabývá - pedagogicko psychologické otázky motivace a žákův 
či studentův zájem o hudbu podrobil analýze, která je přínosem pro dané terna, konkr. pro 
kontext hudební výchovy a hudebního vzdělání, také však přináší řadu zajímavých a 
významných údajů do oblasti metodologie a výzkumu otázek. Patří mezi ně užití 
pětifaktorového osobnostního inventáře NEOPS, citlivá modifikace dotazníku motivace fZow 
autorů M. Cszikszenmihahalyi, F. Rheinberga a R.Vollmaeyer (str. 95 a příloha) a dotazník 
vlastní konstrukce, který na základě předvýzkumného šetření upravil (dotazník byl použit 
v diplomové práci) a vytvořil velmi solidní metodiku schopnou širšího použití. 

Rigorózní práce Mgr. Jiřího Slavíčka má své klady v teoretické i empirické části práce. 
V teoretické části práce, kromě základního teoretického úvodu o motivaci a jejich vnitřních a 
vnějších komponentách, se autor velmi intenzivně věnuje výkladu motivačního konceptu 
flow. 
V rozsáhlém textu (str. 19 - 85) činí tak velmi důsledně s ohledem na vnitří a vnější 

determinanty sledovaného jevu. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že motivace a prožitek 
flow nepatří mezi obvyklá frekventovaná psychologická temata, k intenzivnějšímu sledování 
dochází zejména ve vybraných oblastech kupř. v oblasti sportovních aktivit apod. O to větší 
bylo zapotřebí vynaložit úsilí na strukturovaný výklad pojmu "prožitek flow", na sledování 
vztahu k osobnosti žáka a výchovně vzdělávacímu stylu učitele. 

Tato speciální teoretická část je zakončena dvěma kapitolami (2.8., 2.9.), ve kterých jsou 
shromážděny vybrané ukázky konkrétních postupů podporujících motivaci fZow v procesu 
ovládání hry na hudební nástroj. Autor v nich reflektuje jednak vlastní zkušenosti a 
v literatuře sdílené postupy, zejména však teoretické poznatky a výsledky výzkumného 
šetření presentuje ve vlastním konceptu j1ow. Tento koncept autor uvádí pod názvem 
"Auto determinační kontinuum ukazující typy motivace s jejich regulačními styly, ohnisky 
kauzality a korespondujícími procesy" (str. 84). Koncept obsahuje výrazné psychologické 
charakteristiky, které by v průběhu obhajoby autor mohl detailněji uvést a naznačit 
možnosti jejich interpretace v konkrétních podmínkách. 
Vlastní výzkum, který s ohledem na použité metody a nepříliš velký vzorek dětí, má 
charakter spíše intenzivní výzkumné sondy (Břicháček 1986), odkryl resp. potvrdil určité 
stránky osobnosti jedince jako relevantní determinanty sledované činnosti a dále pojmenoval 
ty vnější okolnosti, které prožitek flow podporují a jeho genezi utvářejí. Přehledné schéma 
všech sledovaných proměnných je uvedeno na str. 90 na obr.ll. 
Mohl by autor v průběhu obhajoby označit na tomto schematu (na základě výsledků 
výzkumu, reflexe vlastních zkušeností a určité budoucí vize, kterou si dozajista od 
dokončení práce do této chvíle utvořil) proměnné, které v motivaci flow považuje za 
relevantní, méně relevantní nebo dokonce bezpředmětné? 

V předložené práci autor výrazně prohloubil to, co v diplomové práci bylo jeho cílem. Nejen 
že hlouběji ozřejmil teoretická východiska problému, z metodologického hlediska prokázal 
nejen kvalitní odbornou úroveň, také citlivý přístup, který je při řešení těchto otázek více než 



žádoucí. Práce je zpracována přehledně, psána srozumitelným kultivovaným jazykem, 
doplněna je řadou grafů, schémat, tabulek a příloh, které přehledně doplňují posuzovaný text. 
Konkrétní výzkumné výsledky, které lze aplikovat v psychodidaktických postupech a 
doporučeních, presentace vlastního pojetí motivace jlow, práce s literaturou a relevantní 
seznam literatury, který autor vytvořil jsou kvalitami předkládané rigorózní práce. 
Otázky a náměty do diskuse jsou v textu posudku zvýrazněny. 

Rigorózní práce je přínosem pro danou problematiku a splňuje všechny požadavky kladené na 
rigorózní práce. 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat výborně. 
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